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Bentornades i bentornats de vacances,
comencem el curs!
Després d'unes merescudíssimes vacances d'estiu, des de l'Acord Ciutadà us desitgem una
bona tornada a la feina. Arrenquem un curs encara marcat per la pandèmia i la crisi social i
econòmica que se'n deriva però amb forces per seguir treballant per una Barcelona inclusiva!
[+]

El Fòrum Social prepara una
jornada metropolitana

La Comissió d'Acció es prepara
per un nou curs

El grup impulsor del Fòrum Social
Metropolità va reunir-se el passat 10 de
setembre per validar el document constitutiu
del Fòrum i seguir treballant en la
organització de la jornada metropolitana.
L'objectiu d'aquesta és el de posar en comú
els reptes socials que comparteixen els
agents metropolitans de Barcelona i establir
línies d'actuació prioritàries a seguir en un
futur.
[+]

El 14 de setembre la Comissió d'Acció de
l'Acord Ciutadà va reunir-se per reprendre
l'activitat després de l'estiu. Entre els temes
que es van tractar es troba la celebració de
la Conferència Social Metropolitana i l'impuls
de la territorialització de l'Acord.
En aquest sentit, des de l'Acord s'està
treballant per poder celebrar les primeres
taules d'acció social territorial a alguns dels
districtes de Barcelona per apropar i facilitar
el desplegament de l'Acord als barris de la
ciutat.
[+]

A la tardor posem fil a l'agulla
Amb l'inici del nou curs, les persones i
entitats que fem l'Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva seguim amb la feina per
fer una ciutat millor. És per això que tindrem
un final d'estiu i una tardor atapeïts amb
reunions, actes i trobades. Unes trobades
que serviran per treballar a partir del
col·lectiu, compartint, col·laborant i
cooperant per fer bona la dita "la unió fa la
força". En destaquen la Taula de
Coordinació de Xarxes, el Consell de
Governança, la Comissió d'Acció, les
reunions de les Xarxes d'Acció i moltes
d'altres que encara s'han de programar.
Davant aquesta tardor plena i moguda volem
posar en valor la implicació col·lectiva i
animar noves entitats a sumar-se al projecte.
Som-hi!
[+]

L' entrevista
"Fem d’altaveu dels infants i famílies
visibilitzant la seva situació respecte les
necessitats bàsiques, la salut mental,
l'educació..."

Noves adhesions a l'Acord
Ciutadà!
Aprofitem aquest butlletí per donar la
benvinguda a dues entitats recent adherides
a l'Acord Ciutadà: Nelio Software i Federació
d'Entitats Calàbria 66.
Nelio Software és una empresa de
tecnologies de la comunicació que ha
implementat Inlexa, un assistent de
llenguatge inclusiu, i la Federació d'Entitats
Calàbria 66 és un espai comunitari del barri
de Sant Antoni on entitats, col·lectius i
veïnatge creen i promouen projectes i
activitats en els àmbits social, cultural i
educatiu.
[+]

Entrevistem a Anna Capdevila, coordinadora de
l'Associació l'Esquitx, membre de la Xarxa de
Centres Oberts. Parlem sobre els 15 anys de
xarxa, els reptes de futur i acabem, com és
habitual, amb un missatge per les altres entitats
de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Llegiu-ne més +

ACTUALITAT
Llengua, joc i alfabetització en
les noves formacions de l'ACOF
El 29 de setembre comença el primer mòdul
del curs Formació de la nova ciutadania:
llengua, cultura i participació que va dirigit a
voluntàries, mestres d'escola d'adults,
professores... que actuen com a formadors i
formadores en llengua i alfabetització en
aules de persones adultes i joves migrades.
El curs comptarà amb quatre monogràfics i
el primer portarà com a títol Ensenyem la
llengua a persones immigrades. Com ho
fem?. Aquest primer tindrà un cost de 60€.
Trobareu tota la informació disponible i el
formulari d’inscripció a:
https://www.comissiodeformacio.org o bé
podeu adreçar les vostres preguntes a:
formaciocoordinadora@gmail.com.
[+]

ASSíS celebra el 20è aniversari
Tot i la situació de la pandèmia, ASSÍS vol
celebrar el 20è aniversari amb totes les
persones del seu voltant. Per respectar les
mesures de seguretat, serà un sopar online
en què qui ho desitgi podrà rebre una cova
de cava i un postre per bufar les espelmes
junts. L'esdeveniment serà el proper 7
d'octubre i ja es poden comprar els tíquets
pel postre i la beguda. Més informació al
web d'ASSÍS.
[+]

Visibilitzem els serveis socials!
L'Institut Municipal de Serveis Socials ha

produït una sèrie de 5 vídeos per reconèixer,
visibilitzar i explicar la feina que fan. Es
tracta de 5 curts on s'expliquen diversos
projectes i històries:
Primer vídeo: Anem a l'hort
Segon vídeo: Entre totes, tot
Tercer vídeo: Projecte Làbora
Quart vídeo: El Centre d'Urgències i
Emergències Socials de Barcelona
Cinquè vídeo: Recull final i reconeixement a
la tasca de serveis socials
[+]

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre
l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a
l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les
obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades,
així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic o gestionar les vostres subscripcions accediu al vostre
espai personal.
Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.
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